
Fundação das Artes comemora 48 anos de ensino dedicado à arte na região do Grande ABC 
 
A comemoração do aniversário de 48 anos da Fundação das Artes, escola de dedicada à prática, ensino e fomento à 
arte, será celebrada com uma programação cultural fruto da pesquisa realizada na Escola e praticada fora dela pelos 
alunos e professores. Em forma de apresentações multiculturais, produzidas por professores e alunos da Instituição, 
As ações partem das expressões artísticas da Escola – Artes Visuais, Dança, Música e Teatro voltadas para a 
experimentação e apreciação da comunidade como um todo. 
 
A Instituição, pioneira no ensino dedicado à arte na região do Grande ABC, comemora a partir do dia 23 de abril com 
uma série de atividades artísticas criadas pelos alunos e professores das 04 escolas que formam a Fundação das 
Artes. As apresentações acontecerão nos espaços convencionais e não convencionais da Escola. 
 
Programação : 

Espetáculo “Prohibitum ou Faça o que eu digo, não faça o que eu faço” 

Prohibitum é inspirado na comédia Medida por Medida de William Shakespeare. 
A comédia original discute o poder público e sua relação com a justiça, 
corrupção, valores sociais e pessoais. A comédia, datada de 1.578, se aproxima 
do momento em que nossa sociedade passa atualmente. 

Direção: Celso Correia Lopes 

Local: Teatro Timochenco Wehbi (Fundação das Artes) 

Endereço: Rua Visconde de Inhaúma, 730 - Nova Gerty - São Caetano do Sul 

Dias 23 e 24 de abril 

Sábado às 20h e domingo às 19h  

Preço único promocional de aniversário R$5,00 

Lotação: 80 lugares 

Duração: 180 minutos (com intervalo) 

Classificação: 16 anos 

 

Toc Toc...Anjo? 

Núcleo de Pesquisa em Dança Contemporânea 

Enxergar além do que se vê... 

Sentir o que não pode ser tocado... 

Falar com o vazio.... 

Encontrar alguém que não pode ser achado.... 

Direção e Coreografias: Alessandra Fioravanti 

Textos: Melissa Aguiar 

Intérpretes Criadores: 

Augusto Ferré, Fábio Muniz, Melissa Aguiar e Natália Raineri 

24 de abril, domingo, às 18h 

Entrada gratuita - Sala 25 

 



Som na Calçada  

 

O músico e professor Rodrigo Braga (piano) apresenta, com seu trio, jazz e música 

brasileira instrumental. 

Dia 25 de abril, segunda às 18h 

na calçada em frente da Fundação das Artes 

 

Ciclo de Leituras Timochenco Wehbi 

A Dama de Copas e o Rei de Cuba 

Texto que estreou em 1973, será lido pelas atrizes Márcia Malpelli e Sueli Gonçalves, ambas ex-alunas do Curso 

Técnico de Teatro da escola. A direção da leitura fica por conta de Celso Correia Lopes, professor e coordenador da 

Escola de Teatro da Fundação das Artes. O texto aborda o ambiente dos cortiços e das situações imaginárias. Uma 

operária divide um quarto com uma colega um pouco suspeita, visitadas por um viajante igualmente pouco 

convencional.  

Local: Teatro Timochenco Wehbi (Fundação das Artes) 

Dia 25 de abril, segunda às 20h 

Entrada gratuita 

Lotação: 80 lugares 

Classificação: 14 anos 

 

Exposição: “Cadeira Proibida”         

O tema “Cadeira Proibida” foi o desafio lançado para os alunos de Artes Visuais, das turmas de adultos, em 

transformar uma cadeira em objeto estético anulando sua função como objeto utilitário do cotidiano. 

Curadoria – Valdo Rechelo  

Abertura dia 26 de Abril, às 20h 

Visitação até dia até 22 de Maio  

Segunda a Sexta das 9 às 21h e Sábado das 9 às 17h 

Saguão da Fundação das Artes 

 

Espetáculo  “Uma Aventura Sem Nome” 

texto de Pedro Alcântara   

Núcleo Vatapá de Teatro de Rua  

Vivi que amava Zé Inocêncio. Zé Inocêncio que amava uma coxinha de frango. Socratino e Herculino que amavam 

Vivi. Sr. Etelvino que amava o dinheiro. Ernestilda que não era amada por ninguém. Pereba que amava... Sabe-se lá 



quem. A partir desta confusão de interesses temos o texto Uma aventura sem nome, uma peça que discute o 

indiscutível.  Trabalho do Núcleo Vatapá de Teatro de Rua. Um grupo que investiga a linguagem popular em áreas 

urbanas. Uma aventura com personagens surgidos dentro do processo de pesquisa do grupo aonde a rua é o nosso 

palco.  

Orientação: Pedro Alcântara.  

Classificação etária: Livre.  

29 de abril, sexta, 16h  

Em frente à Fundação das Artes 

 

Bate-papo sobre o Espetáculo “Prohibitum ou Faça o que eu digo, não faça o que eu faço” 

Será abordado todo o processo de criação. A dramartugia a partir da comédia Medida por Medida de William 
Shakespeare, a elaboração das músicas, dos figurinos e do cenário, a 
concepção das coreografias e iluminação, bem como a construção dos 
personagens pelos alunos formandos. Além de todos os critérios de 
produção de um espetáculo. 

Dia 30 de abril, sábado às 15h30 

Entrada gratuita 

Lotação: 80 lugares 

Classificação: 14 anos 

 


